Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Quận Fairfax
MẪU PHIẾU XIN-MIỄN THEO HỌC
Lớp Hai: Sức Khỏe về Cảm Xúc và Xã Hội

VIETNAMESE

Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình lớp hai,
xin điền đầy đủ mẫu phiếu này và hoàn lại cho giáo viên dạy lớp của con em trước ngày giảng dạy FLE.
Thông tin bổ xung về những chủ tiêu của bài học và mô tả nội dung phương tiện truyền thông có sẵn tại https://
www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle. Các bài học có sẵn trong Schoology.
XIN GHI CHÚ: Quý vị không cần gửi lại mẫu phiếu này trừ khi quý vị muốn xin miễn cho con em mình
không dự tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình lớp hai.
TÊN CON EM _______________________________ Giáo Viên Dạy Lớp _______________________
Hướng Dẫn: Xin đánh dấu các bài học nào mà quý vị không muốn cho con em tham dự.
____

Bài Học 1: Ôm Chặt Tốt và Xấu
Học sinh sẽ nhận ra cử chỉ trìu mến là một cách diễn đạt tình bằng hữu, mừng lễ, hay tình gia đình yêu
thương.
• Cách bày tỏ sự trìu mến phù hợp là lành mạnh cho cá nhân và gia đình
• Nhận biết sự bày tỏ không phù hợp và chứng tỏ những kỷ năng để đáp lại các biểu lộ không
phải cách.

____

Bài Học 2: Sờ Chạm Tốt và Xấu
Học sinh sẽ nhận biết các tiếp cận không phải cách của các thành viên gia đình, hàng xóm, người lạ
hay người nào khác. Học sinh sẽ nhận biết các người lớn đáng tin cậy để tới nhờ giúp và cách nói
"không."
• Xem xét lại sờ chạm đúng đắn và không phù hợp; sự khác biệt giữa bày tỏ sự trìu mến và hành
vi phù hợp và không phù hợp
• Nói không đối với các tiếp xúc không phù hợp là điều bình thường
• Các người lớn đáng tin cậy bao gồm phụ huynh hay giám hộ, giáo viên, cố vấn hướng dẫn, ông
bà, tu sĩ hay người đứng đầu tôn giáo, thành viên lớn tuổi khác trong gia đình

_________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ

Cập Nhật Tháng 7 2021
LS-FLE-Opt-Out Form Gr 2.

Ngày ____________________

